
HARMONOGRAM MAGICZNE IZERY - OTWARTA KULTURA WSI 

Piątek 20.09 

 

godzina nazwa adres gdzie cena Zapisy/inne 

08.00-20.00 Spotkanie z rękodziełem w 
ganku. Rozmowy o tworzeniu 
sztuki na wsi. Możliwość 
zakupu przedmiotów z oferty 
pracowni 

Świecie 118 Hebel Art bezpłatne drobny 
poczęstunek: 
pyszna kawa i 
herbata, 
kompot z 
lokalnych 
owoców i 
domowe ciasto 

09.00-18.00 Sesje masażu tajskiego. 
Konrad Szot 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii 100zł/h tel.739251593  

10.00-14.00 Warsztaty układania mozaiki Kopaniec 71 Izery Gallery - 
Pracownia Mozaiki 

35 zł tel. 722069019 

10.00-16.00 Zwiedzanie Młyna Świeradów-Zdrój, 
ul. Lwówecka 5 

Czarci Młyn Bilet normalny 
- 10 zł, bilet 
ulgowy - 6 zł 

wejście o 
każdej pełnej 
godzinie, 
ostatnie o 
15:00 

10.00-16.00 Zwiedzanie stałej i czasowej 
wystawy, warsztaty dekoracji 
Piernika Izerskiego 

Świeradów Zdrój, 
ul.Rolnicza 2/1 

Pracownia 
Piernikowa Isabell  

dekoracja 
piernika - 5 zł 

- 

11.00-15.00 Michelsbaude: spacer 
literacko-historyczny z 
Marcinem Wawrzyńczakiem z 
Jakuszyc na Jelenią Łąkę 

Jakuszyce Wydawnictwo 
Wielka Izera 

bezpłatnie zbiórka o 
g.11.00 na 
parkingu 
naprzeciwko 
stacji paliw w 
Jakuszycach  

12.00-14.00 Warsztat z pozyskiwania 
własnych nasion warzyw oraz 
ziół 

Kwieciszowice 67 Kaszarnia 
Kamienne/ Paczka 
Izerska 

bezpłatne tel. 604903600 

12.00-14.30 Przędzenie i tkanie - warsztat. 
Wprowadzenie do historii 
tekstyliów 

Przecznica 63 
 

JAE Design 60 zł tel.500278979 

12.00-18.00 Warsztaty warzenia serów  
 

Pobiedna, 
ul.Słoneczne 
Wzgórze 24 

Agroturystyka 
Teosiowo 

bezpłatne - 

12.00-18.00 Dzień otwarty w pasiece - 
wprowadzenie do tajników 
pracy pszczół, wytwarzania 
miodu i innych pszczelich 
cudów, prezentacja wyglądu 
ula, woskowego plastra oraz 
podstawowych narzędzi 
pszczelarskich   

Orłowice 23 Pasieka Rodzinna w 
Górach Izerskich 

bezpłatne - 

12.00-19.00 Drzwi otwarte w Biorezydencji Świeradów Zdrój, 
ul. Główna 12 

Biorezydencja bezpłatne - 
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12.00-20.00 Jazdy konne i jazdy na 
kucykach 

Rybnica 166 Stajnia Rybnica Oprowadzanie 
10 min - 20 zł 

Jazda w 
zastępie 45 
min - 40 zł 

tel. 721441788 

13.00-19.00 Warsztat pieczenia 
podpłomyków. Warsztat dla 
dzieci tworzenia zdrowego, 
jesiennego deseru 

Chromiec 70 Chromcowa Chata 
Chwata 

bezpłatne - 

15.00-16.00 Warsztaty „Niezwykłe 
właściwości minerałów”, 
zwiedzanie pracowni, 
możliwość zakupu wydawnictw 
i minerałów 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

15.00-19.00 Zwiedzanie miejsca i oglądanie 
wystawy Izabeli Masalskiej 

Kopaniec 79 Stacja Stodoła bezpłatne - 

16.00-17.00 Warsztaty „Fascynujący świat 
sudeckich skał” 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

17.00-18.00 Warsztaty „Zastosowanie skał i 
minerałów” 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

18.00- 19.30 Koncert Karoliny 
Maczek-Rynkowskiej „Ja z 
podróży” 

Kromnów 47 Artystyczna Galeria 
Izerska 

20 zł - 

18.00-19.30 „Barcinek - uzdrawiająca 
dolina dźwięku i zapachu” - 
wykład o lokalnych roślinach 
oraz sesja dźwiękowa z 
użyciem mis alchemicznych 

Barcinek 15 Świetlica Wiejska w 
Barcinku 

bezpłatne - 

18.00-20.00 Warsztaty tańca - 5 rytmów Świeradów Zdrój, 
ul.Główna 12 

Tomasz Szymocha - 
Biorezydencja 

30 zł - 

19.00-21.00 Warsztaty pomadkowe - 
tworzenie własnej pomadki na 
bazie naturalnych składników 

Przecznica 51 Agroturystyka 
Izerski Potok, 
pracownia Stara 
Kuźnia 

30 zł  tel. 605371734 

20.00-22.00 Baśnie Ludów Ziemi.  
Wieczór z baśniami 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 
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Sobota 21.09.19 

 

godzina nazwa adres gdzie cena zapisy 

8.30-10.00 „Wstęp do morsowania” - 
orzeźwiająca kąpiel w 
Wodospadzie Kropelka. 
Marcin Weigel 

Piechowice Wodospad Kropelka bezpłatne zbiórka w 
Dolinie 
Harmonii 

9.00-12.00 Warsztaty zielarskie Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne kalemba.photo
@gmail.com 

9.00-18.00 Sesje masażu tajskiego. 
Konrad Szot 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii 100zł/h tel.739251593  

9.00-20.00 Wizyta na plantacji lawendy Mlądz 15 Lawenda Izerska bezpłatne - 

10.00-11.00 Warsztaty Qigong.  
Ania Kotela 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii wolne datki - 

10.00-12.00 Warsztaty ceramiczne Przecznica 51 Agroturystyka 
Izerski Potok, 
pracownia Stara 
Kuźnia 

30 zł - w cenie 
warsztatów 
wypalanie prac 

tel. 605371734 

10.00-13.00 Targ Rolny. Górskie Smaki 
 
 

Siedlęcin,  
ul.Długa 21 

Wieża Książęca bezpłatne możliwość 
zakupu lokalnej 
ekologicznej 
żywności 

10.00-14.30 „Z młotkiem w góry!” - 
wyprawa do Wlenia na agaty i 
jaspisy - cięcie i szlifowanie 
znalezionych okazów 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

informacja na 
stronie 

https://rocksi.pl
/kalendarz/ 

10.00-15.00 Warsztaty wędzenia serów  
 

Pobiedna, 
ul.Słoneczne 
Wzgórze 24 

Agroturystyka 
Teosiowo 

bezpłatne - 

10.00-16.00 Zwiedzanie Młyna Świeradów-Zdrój, 
ul. Lwówecka 5 

Czarci Młyn Bilet normalny 
- 10 zł, bilet 
ulgowy - 6 zł 

wejście o 
każdej pełnej 
godzinie, 
ostatnie o 
15:00 

10.00-18.00 Dzień otwarty pracowni 
witraży. Warsztaty ze szkłem 
w roli głównej - „Szklane 
mandale" 

Antoniów 17 Pracownia Witraży 
Antoniów 

30 zł tel. 609705557 
 
warsztaty o 
g.10,12,14,16 

10.00-18.00 Warsztaty ceramiczne. 
Zwiedzanie galerii artystycznej 

Kopaniec 145 Galeria Kozia Szyja warsztat 
poranny 
bezpłatny 
 
warsztat 
popołudniowy 
30 zł/40 zł  
(w zależności 
od  liczby 
osób)  

tel. 609786710 
(smsowo) 
 
warsztaty - 
g.11-13, 14-16 
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11.00-12.00 Pokaz produkcji kaszy i mąki 
gryczanej 

Kwieciszowice 67 Kaszarnia 
Kamienne/ Paczka 
Izerska 

- tel. 506816076 
Możliwe inne 
terminy pokazu 
po tel. 
uzgodnieniu 

11.00-14.00 Drzwi otwarte autorskiej 
pracowni szkła artystycznego 

Wolimierz 191 Szklana Kuźnia bezpłatne - 

11.00-15.00 Zwiedzanie starej kuźni oraz 
posłuchanie historii o remoncie 
zabytkowego domu 
przysłupowego z oryginalnie 
zachowaną izbą zrębową 

Pobiedna,  
ul.Dworcowa 5  

Osada „Ptaśnik” bezpłatne dla gości 
-poczęstunek 
(kawa i 
domowe 
wypieki) 

11.00-17.00 Dzień otwarty Pałacu w 
Grabiszycach. Połów ryb w 
przypałacowym stawie 

Grabiszyce Górne 
100 

Pałac i park 
Grabiszyce Górne 

zwiedzanie- 
bezpłatne, 
połów ryb 
-10zł ryby 
 

tel.693232212 

11.00-20.00 Spotkanie z rękodziełem w 
ganku. Rozmowy o tworzeniu 
sztuki na wsi. Możliwość 
zakupu przedmiotów z ofert 
pracowni 

Świecie 118 Hebel Art bezpłatne drobny 
poczęstunek: 
pyszna kawa i 
herbata, 
kompot z 
lokalnych 
owoców i 
domowe ciasto 

12.00-13.00 Joga w Dolinie - Dzieci na łące. 
Sabina Feliz 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

12.00-14.00 Warsztaty grania na misach 
alchemicznych. Julia 
Magdalena 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne kontakt.sounds
pa@gmail.com 

12.00-14.30 Warsztaty haftu- 
wprowadzenie do techniki  

Przecznica 63 
 

JAE Design 60 zł tel.500278979 

12.00-18.00 Dzień otwarty w pasiece - 
wprowadzenie do tajników 
pracy pszczół, wytwarzania 
miodu i innych pszczelich 
cudów, prezentacja wyglądu 
ula, woskowego plastra oraz 
podstawowych narzędzi 
pszczelarskich   

Orłowice 23 Pasieka Rodzinna w 
Górach Izerskich  

bezpłatne - 

12.00-19.00 *Prezentacja rzeźb i malarstwa  
*Warsztaty hodowli dzikich 
pszczół murarek  
*Warsztaty budowy pieca 
chlebowego z gliny 
*Warsztaty hodowli dzikich 
pszczół murarek   
*Degustacja wina i nalewek 
własnej roboty    
 

Janice 17 Wiejska Galeria 
Janice   

Warsztaty 
bezpłatne, 
degustacja- 
drobna opłata 

- 

12.00-20.00 Jazda konna Rybnica 166 Stajnia Rybnica 45 min – 40 zł tel. 721441788 

13.00-15.00 Malowanie mandali - spotkanie 
z cyklu „Ogrody Wyobraźni" 

Wolimierz 54 Agroturystyka Dom 
Pracy Twórczej 

bezpłatne tel. 602496563 
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14.00-17.00 Drzewo dźwięku. Wstęp do 
śpiewu intuicyjnego i 
szamańskiego - warsztaty 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii 50 zł - 

14.00-18.00 Warsztaty układania mozaiki Kopaniec 71 Izery Gallery - 
Pracownia Mozaiki 

35 zł tel.722 069 019  

15.00-16.00 Warsztaty „Niezwykłe 
właściwości minerałów”, 
zwiedzanie pracowni, 
możliwość zakupu wydawnictw 
i minerałów 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

15.00-18.00 
 

Warsztaty cyrkowe Wolimierz,  
ul. Dworcowa 73 

Stacja Wolimierz bezpłatne - 

15.00-19.00 Zwiedzanie miejsca i oglądanie 
wystawy Izabeli Masalskiej 

Kopaniec 79 Stacja Stodoła bezpłatne - 

15.00-23.00 Zwiedzanie galerii sztuki 
ludowej i ekologicznej, muzyka 
- DJ Nastka 

Wolimierz, 
ul. Dworcowa 73 

Stacja Wolimierz bezpłatne pyszne jadło, 
świeże zioła do 
picia, 
możliwość 
zakupu 
lokalnych 
produktów 

15.15-15.51 Łubina. Gustaw Małecki. 
Performance.  

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

16.00-17.00 Warsztaty „Fascynujący świat 
sudeckich skał” 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

16.00-19.00 Oprowadzanie na kucykach dla 
dzieci w wieku 4-8 lat 

Rybnica 166 Stajnia Rybnica 10 min - 20 zł tel. 721441788 

16.00-21.00 Odsłonięcie centralnego słupa 
granicznego Izerbejdżanu– 
performance, koncert zespołu 
Izerbejdżan. 

Gierczyn Wzgórze Kufel bezpłatne - 

16.30-18.00 Wizyta w ogrodzie: zapoznaj 
się z 7 odmianami ziemniaków, 
9 odmianami pomidorów, 5 
odmianami papryki oraz 
innymi gatunkami warzyw  

Przecznica 54 Agroturystyka 
„Konik Polski” 

datki - 

17.00-18.00 Warsztaty „Zastosowanie skał i 
minerałów”, zwiedzanie 
pracowni, możliwość zakupu 
wydawnictw i minerałów, 
ognisko 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

18.00 Sutari – koncert Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

20.00 Balafon Brothers & Friends – 
koncert 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

22.00 Ognisko, jam session Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 
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Niedziela 22.09.19 

godzina nazwa adres gdzie cena zapisy 

8.30-10.00 „Wstęp do morsowania” - 
orzeźwiająca kąpiel w 
Wodospadzie Kropelka. 
Marcin Weigel 

Piechowice Wodospad Kropelka bezpłatne zbiórka w 
Dolinie 
Harmonii 

9.00-20.00 Wizyta na plantacji lawendy Mlądz 15 Lawenda Izerska bezpłatne - 

10.00-11.30 Joga w Dolinie - Złap kontakt z 
izerską ziemią. Sabina Feliz 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne  - 

10.00-12.00 Warsztaty mydełkowe - 
tworzenie naturalnych 
mydełek  

Przecznica 51 Agroturystyka 
Izerski Potok- 
Pracownia Stara 
Kuźnia 

30zł - w cenie 
3 mydełka 

tel. 605371734 

10.00-14.30 „Z młotkiem w góry!” - 
wyprawa do Wlenia na agaty i 
jaspisy - cięcie i szlifowanie 
znalezionych okazów 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

informacja na 
stronie 

https://rocksi.p
l/kalendarz/ 

10.00-18.00 Dzień otwarty pracowni 
witraży, Warsztaty ze szkłem 
w roli głównej - „Szklane 
mandale" 

Antoniów 17 Pracownia Witraży 
Antoniów 

30 zł tel. 609705557 
 
warsztaty o 
g.10,12,14,16 

10.00-18.00 Sesje masażu tajskiego. 
Konrad Szot 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii 100zł/h tel.739251593  

10.30-11.15 Ajurwedyjski masaż głowy i 
kręgosłupa - warsztat. 
Ania Kotela 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

11.00-13.00 Warsztat z pozyskiwania 
własnych nasion warzyw oraz 
ziół 

Kwieciszowice 67 Kaszarnia 
Kamienne/ Paczka 
Izerska 

wolne datki tel. 604903600 

11.00-14.00 „Czy Plac Czarownic był 
miejscem sabatów?” Izerski 
spacer z legendami w tle 

Kopaniec 145 Galeria Kozia Szyja bezpłatne - 

11.00-14.00 Drzwi otwarte autorskiej 
pracowni szkła artystycznego 

Wolimierz 191 Szklana Kuźnia bezpłatne - 

11.00-16.00 Warsztaty układania mozaiki Kopaniec 71 Izery Gallery - 
Pracownia Mozaiki 

35 zł tel. 722069019 

11.00-17.00 Zwiedzanie starej kuźni oraz 
posłuchanie historia o 
remoncie zabytkowego domu 
przysłupowego z oryginalnie 
zachowaną izbą zrębową 

Pobiedna,  
ul.Dworcowa 5 

Osada „Ptaśnik” bezpłatne poczęstunek- 
kawa i 
domowe 
wypieki 

11.00-20.00 Spotkanie z rękodziełem w 
ganku. Rozmowy o tworzeniu 
sztuki na wsi. Możliwość 

Świecie 118 Hebel Art bezpłatne drobny 
poczęstunek: 
pyszna kawa i 
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zakupu przedmiotów z ofert 
pracowni 

herbata, 
kompot z 
lokalnych 
owoców i 
domowe ciasto 

12.00-13.00 Krąg Uzdrawiających Pieśni- 
warsztaty. Ania i Aram 

Kopaniec 69a Dolina Harmonia wolne datki - 

12.00-13.00 Ze wsi na Facebooka - czyli o 
prowadzeniu biznesu 
handmade w social mediach. 
Natalia Klinowska Musli 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

12.00-14.30 Warsztaty malowania 
ornamentów na jedwabiu - 
wprowadzenie do techniki  

Przecznica 63 
 

JAE Design 60 zł tel.500278979 

12.00-15.00 Opowieści remontowe o domu 
szachulcowym Czarującego 
Miru  

Rząsiny 87 Czarujący Mir bezpłatne tel. 794090866 

12.00-15.00 Jazda konna i jazda na 
kucykach dla dzieci 

Rybnica 166 Stajnia Rybnica Oprowadzanie 
10min - 20 zł 

Jazda w 
zastępie 45min 
– 40 zł 

tel. 721 441 
788 

12.00-17.00 Warsztaty pieczenia chleba na 
zakwasie 

Nagórze 24 Nagórze - Szkółka 
Na Zakwasie 

Dzieci/młodzie
ż: 45 zł – 55 
zł, dorośli: 120 
zł. W cenie: 
pizza z pieca, 
napoje 
bezalkoholowe
, drobny 
poczęstunek z 
produktów 
lokalnych 

tel.507733036 
lub 
zoska495@gm
ail.com 

12.00-18.00 Zwiedzanie zabytkowego 
domu oraz sesja relaksacyjna 
w ogrodzie sensorycznym z 
poczęstunkiem z wyrobami z 
dzikiej róży 

Janice 34 Pensjonat Dzikie 
Róże 

bezpłatne - 

12.00-18.00 Dzień otwarty w pasiece - 
wprowadzenie do tajników 
pracy pszczół, wytwarzania 
miodu i innych pszczelich 
cudów, prezentacja wyglądu 
ula, woskowego plastra oraz 
podstawowych narzędzi 
pszczelarskich   

Orłowice 23 Pasieka Rodzinna w 
Górach Izerskich 

bezpłatne - 

12.00-19.00 *Prezentacja rzeźb i malarstwa 
*Warsztaty hodowli dzikich 
pszczół murarek  
*Warsztaty budowy pieca 
chlebowego z gliny 

Janice 17 Wiejska Galeria 
Janice   

Warsztaty 
bezpłatne, 
degustacja-dro
bna opłata 

- 
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*Warsztaty hodowli dzikich 
pszczół murarek  *Degustacja 
wina i nalewek własnej roboty  

13.00-15.00 Warsztat z pozyskiwania 
własnych nasion warzyw oraz 
ziół 

Kwieciszowice 67 Kaszarnia 
Kamienne/ Paczka 
Izerska 

wolne datki - 

13.00-15.00 Warsztaty malowania 
akwarelami 

Stara Kamienica 
41b 

Świetlica w Starej 
Kamienicy 

bezpłatne sms: 
661059877 w 
treści wpisując 
imię i nazwisko 
oraz „warsztat 
22.09” 

13.00-16.00 Zwiedzanie miejsca i oglądanie 
wystawy Izabeli Masalskiej 

Kopaniec 79 Stacja Stodoła bezpłatne - 

14.00-15.00 „Konopie - jak je ugryźć?” - 
wykład 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

14.00-17.00 Zwiedzanie galerii, pracowni 
projektowo-wytwórczej 
metalu, szkła i tkanin oraz 
Domu Gościnnego Przydębie 

Wolimierz 58 Dom Gościnny 
Przydębie 

bezpłatne - 

14.00-17.00 Warsztaty łucznictwa 
tradycyjnego - Szkółka 
łucznictwa Zefar 

Wolimierz 58 Dom Gościnny 
Przydębie 

25zł/30min - 

14.00-19.00 Otwarte drzwi gospodarstwa. 
Opowieści o życiu na wsi i 
hodowli koni rasy konik polski 

Stankowice 86 Gospodarstwo 
agroturystyczne 
Stadnina Izery 

bezpłatne - 

15.00-16.00 Warsztaty „Niezwykłe 
właściwości minerałów”, 
zwiedzanie pracowni, 
możliwość zakupu wydawnictw 
i minerałów 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

16.00-17.00 Warsztaty „Fascynujący świat 
sudeckich skał”, zwiedzanie 
pracowni, możliwość zakupu 
wydawnictw i minerałów 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

16.00-20.00 Kino Harmonia - pokaz filmów 
Antropocen i Microtopia + 
dyskusja 

Kopaniec 69a Dolina Harmonii bezpłatne - 

17.00-18.00 Warsztaty „Zastosowanie skał i 
minerałów”, zwiedzanie 
pracowni, możliwość zakupu 
wydawnictw i minerałów, 
ognisko 

Nowa Kamienica 6 ROCK'si 
Geoedukacja 

bezpłatne - 

17.00-19.00 "Czego możemy nauczyć się 
od koni?". Spacer na łąkę. 

Przecznica 54 Agroturystyka 
„Konik Polski” 

bezpłatne - 

17.00-19.00 "Rozwojowe five o'clock" - 
warsztat rozwoju osobistego 

Świeradów Zdrój, 
ul.Główna 15 

Happy Nest bezpłatne tel.603799336 
(smsowo) 
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